राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय/ शासन अनुदाननत/
खाजगी निनाअनुदाननत व्यािसायीक तंत्रज्ञान पदनिका/
पदिी अभ्यासक्रमांच्या संस्ांचा टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रम/
संस्ा बंद करण्याचा कालािधी संपष्ु टात आल्यानंतर
संस्ेतील उिवरीत अनुत्तीर्व निद्यार्थ्यांचे अन्य संस्ांत
समािेशन करण्याबाबत..
महाराष्र शासन
उच्च ि तंत्र नशक्षर् निभाग
शासन ननर्वय क्र. मान्यता -2020/(प्र.क्र. 134/20)/तांनश-5
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय निसतार भिन, मुंबई - 400 032,
नदनांक : 01 फेब्रुिारी, 2021.
िाचा :- 1) उच्च ि तंत्रनशक्षर् निभाग, शासन ननर्वय क्रमांक मान्यता-2019 (प्र.क्र.77/19)/तांनश-5,
नदनांक: 17 मे, 2019.
2) महाराष्र शासन राजपत्र, असाधारर् भाग चार-ब, असाधारर् क्रमांक 105,
नदनांक. 24 एनप्रल, 2017.
प्रसतािना :राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय/ शासन अनुदाननत/ खाजगी निनाअनुदाननत व्यािसायीक तंत्रज्ञान
पदनिका/पदिी अभ्यासक्रमांच्या संस्ांना टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रम/ संस्ा बंद करण्याची शासनाकडू न मान्यता
दे ण्यात येते, त्या संस्ांना अभ्यासक्रम/संस्ा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा कालािधी संपष्ु टात आल्यानंतर त्या
संस्ेतील उिवरीत अनुत्तीर्व निद्यार्थ्यांचे अन्य संस्ेमध्ये समािेशन करर्ेबाबतची कोर्तीही तरतुद पदनिका/ पदिी
अभ्यासक्रमासाठीच्या शासन प्रिेश ननयमािलीमध्ये नाही. तसेच, अनखल भारतीय तंत्रनशक्षर् पनरषद, निी नदल्ली
यांच्या Approval Process Handbook मध्येही निद्या्ीं समािेशनाबाबत कोर्तीही तरतुद करण्यात आलेली नाही.
मात्र, अभ्यासक्रम/ संस्ा बंद करण्याचा हा कालािधी संपष्ु टात आल्यानंतर संस्ेतील अनुत्तीर्व निद्यार्थ्यांना
नशक्षर्ाची सोय अन्य संस्ेत उपलब्ध करुन दे र्े अननिायव आहे . अशा निद्यार्थ्यांचे अन्य संस्ांमध्ये समािेशन
करण्याबाबतचे प्रसताि तंत्रनशक्षर् संचालनालयाकडू न िेळोिेळी शासनास प्राप्त होत असतात. अशा सिव प्रसतािांचे
अनुषंगाने निद्या्ी समािेशनाबाबतच्या प्रसतािांिर निद्यार्थ्यांचे शैक्षनर्क नहत निचारात घेऊन ननर्वय घेण्याचे
अनधकार संबध
ं ीत सहसंचालक, तंत्रनशक्षर् निभागीय कायालय यांना प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या निचारानधन
होती.
शासन ननर्वय:राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय/ शासन अनुदाननत/ खाजगी निनाअनुदाननत व्यािसायीक तंत्रज्ञान
पदनिका/पदिी अभ्यासक्रमांच्या ज्या संस्ांना टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रम/ संस्ा बंद करण्याची शासनाकडू न
मान्यता दे ण्यात येते त्या संस्ांचा टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रम/संस्ा बंद करण्याचा कालािधी संपष्ु टात आल्यानंतर
त्या संस्ेतील उिवरीत अनुत्तीर्व निद्यार्थ्यांचे अ्िा त्यानंतर उत्तीर्व झालेल्या निद्यार्थ्यांचे त्यांच्या पात्रतेनुसार अन्य
संस्ांत समािेशन करण्याचा ननर्वय घेण्याचे अनधकार यापुढे संबध
ं ीत निभागीय सहसंचालक, तंत्रनशक्षर् यांना प्रदान
करण्यात येत आहे त.
त्याच प्रमार्े अनखल भारतीय तंत्रनशक्षर् पनरषदे ने अ्िा अन्य सक्षम नशखर संस्ेने “No Admission
Category” मध्ये टाकलेल्या अ्िा निद्यापीठाचे/ महाराष्र राज्य तंत्रनशक्षर् मंडळाचे संलग्नीकरर् नसलेल्या
संस्ेमधील तत्पूिी अभ्यासक्रमाला प्रिेश घेतलेल्या ि अभ्यासक्रमाचा कालािधी संपष्ु टात येऊनही अनुत्तीर्व
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झाल्यामुळे संस्ेमध्ये असलेल्या अ्िा त्यानंतर उत्तीर्व झालेल्या निद्यार्थ्यांचे अन्य संस्ांमध्ये समािेशन तंत्रनशक्षर्
संचालनालयाकडू न िरील धतीिर करण्यात यािे.
2.

उपरोक्त प्रमार्े कायविाही करताना सहसंचालक, तंत्रनशक्षर् यांनी खालील बाबींचे पालन करर्े आिश्यक

आहे .
(1)

संस्ांव्दारे निद्या्ी समािेशनाबाबतचे प्रसताि निभागीय कायालयास प्राप्त झाल्यानंतर ज्या
संस्ेतील निद्यार्थ्यांचे अन्य संस्ेत समािेशन कराियाचे आहे ते समािेशन त्याच निभागात
निद्यार्थ्यांच्या पसंतीनुसार गुर्ानुक्रमे शक्यतो त्याच शहरात अ्िा नजीकच्या शहरातील/ गािातील
संस्ेमध्ये करण्यात यािे. त्ापी, शासकीय ि शासन अनुदाननत संस्ांमधील निद्यार्थ्यांचे त्यांच्या
निनंती नशिाय अशासकीय निनाअनुदाननत संस्ेमध्ये समािेशन करता येर्ार नाही. तसेच,
अशासकीय निनाअनुदाननत संस्ांमधील निद्यार्थ्यांचे शासकीय/ शासन अनुदाननत संस्ांमध्ये अ्िा
निद्यापीठ संचनलत संस्ांमध्ये समािेशन करता येर्ार नाही. तसेच नबगर सिायत्त संस्ेतील
निद्यार्थ्यांचे सिायत्त संस्ेमध्ये ि या उलट समािेशन करता येर्ार नाही.

(2)

निद्यार्थ्यांचे समािेशन ज्या संस्ेत कराियाचे आहे त्या संस्ेतील सदर अभ्यासक्रमांकरीता असर्ाऱ्या
नरक्त जागा, त्या संस्ेचे ना-हरकत प्रमार्पत्र याबाबतची पडताळर्ी तंत्रनशक्षर् निभागीय
कायालयाने करािी. समािेशनासाठी नरक्त पदे उपलब्ध नसल्यास सक्षम नशखर संस्ेच्या मान्यतेने
अनधसंख्य पदािर समािेशन करािे.

(3)

अपिादात्मक पनरस्स्तीत अशाप्रकारचे निभागाच्या बाहे रील निद्या्ी समािेशनाबाबतचे प्रसताि
निभागीय कायालयास प्राप्त झाल्यानंतर तंत्रनशक्षर् संचालनालयाने सदर प्रसतािांची त्यांचे सतरािर
तपासर्ी करुन त्याबाबत उनचत ननर्वय घ्यािा.

(4)

तसेच, अशाप्रकारच्या निद्या्ी समािेशनाबाबतच्या प्रसतािांिर कायविाही करताना अनखल भारतीय
तंत्रनशक्षर् पनरषदे व्दारे अ्िा अन्य सक्षम नशखर संस्ेद्वारे निनहत केलेल्या ननकषांचे उल्लंघन होर्ार
नाही याबाबतची दक्षता संबध
ं ीत सहसंचालक, तंत्रनशक्षर् यांनी घ्यािी.

3.

सदर शासन ननर्वय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर उपलब्ध करण्यात

आला असून त्याचा संकेतांक 202102011231113308 असा आहे . हा आदेश नडजीटल सिाक्षरीने साक्षांनकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Anil Raghunath
Katkar
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( अ. र. काटकर )
कायासन अनधकारी, महाराष्र शासन
प्रनत,
1.

संचालक, तंत्र नशक्षर् संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई.,

2.

संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र नशक्षर् मंडळ, िांद्रे (पुि)व , मुंबई.,

3.

कुलसनचि, डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर तंत्रशास्त्र निद्यापीठ, लोर्ेरे, रायगड., (तंत्र नशक्षर् संचालनालयामाफवत)

4.

कुलसनचि, सिव अकृषीक निद्यापीठे ., (तंत्र नशक्षर् संचालनालयामाफवत)

5.

सिव संबंनधत सहसंचालक, तंत्रनशक्षर् निभागीय कायालय, (तंत्र नशक्षर् संचालनालयामाफवत).,

6.

अिर सनचि/तांनश-4, उच्च ि तंत्रनशक्षर् निभाग, मंत्रालय, मुंबई.,

7.

ननिड नसती / तांनश-5.
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